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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan paradigma dunia Pendidikan, pengkajian

terhadap pembinaan dan pengembangan kinerja profesionalisme guru, senantiasa

diupayakan dan di diskusikan. Hal ini disebkan dari waktu kewaktu pernyataan guru

yang ideal senantiasa berubah sehingga pertumbuhan profesionalnya harus terus

menerus dirangsang. Guru tidak sekedar mengajar dan berfungsi memberikan materi

ilmu pengetahuan kepada murid di kelas. Tetapi dari itu guru hendaknya tampil

sebagai pendidik yang ikut terlibab dalam menentukan kualitas peserta didik.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kualitas

pengajaran yang baik adalah kualitas dan kompetensi guru atau tenaga pendidik.Hal

(input) yang menentukan mutu pendidikan (yang dapat dikukur dari prestasi belajar
1 Sementara itu, factor guru yang paling

dominan menentukan kualitas pembelajaran adalah kinerja guru. Selanjutnya kinerja

guru yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap proses pembelajaran adalah

kinerja guru dalam kelas.

Kompleksitas dan semkin berkembangnya fungsi dan tanggung jawab guru di

tunjang pula oleh kondisi dimana keluarga tak mampu lagi memberikan pendidikan

yang wajar kepada anak-anaknya. Guru dalam konteks ini hendaknya mampu

mengambil ambil peran orang tua dalam membimbing, memotivasi dan meningkatkan

tingkat intelektual anak didiknya. Olehnya itu, harus di akui bahwa multi peran guru

sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menciptakan

sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dewasa ini sistempendidikan sedang menghadapi masalah yang berkaitan

dengan guru baik dari sisi mutu atau kualitas maupun kuantitas. Dalam uapaya

mengatasi kekurangan tenaga guru, telah mulai diantisipasi oleh pemerintah melalui

kebijakan untuk melaksanakan program pengangkatan guru bantu. Sedangkan dalam

aspek mutu dilakukan berbagai penyempurnaan baik itu kurikulum pendidikan,

manajemen pendidikan maupun media dan sumber pembelajaran.

1 Abuddin Nata,mengangkat citra dan martabat Guru,(Yogyakarta:Adicita karya Nusa,
2005), h.29
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Peningkatan mutu pendidikan yang mencangkup kualitas guru dan efektitifitas

kurikulum yang diterapkan pada setiap sekolahakan sangat mempengaruh setiap

peningkatan kualitas peserta didik itu sendiri, bukan saja dalam aspek intelwktual

tetapi juga dalam aspek moral dan ahlak. Sekolah sebagai tempat untuk memberikan

bekal bagi peserta didik dalam menempuh era kehidupan yang lebih luas di

masyarakat dituntut agar selalu siap untk menyesuaikan setiap perubahan atau

perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan.

Kualitas atau mutu peserta didik sangat bergantung pada kompetensi guru

selaku subyek pengajaran. Oleh karenanya guru diharapkan senantiasa memiliki sense

of develop (rasa membangun) dan sense of educate (rasa mendidik) yang tinggi.

Kondisi ini dapat dicapai sekiranya guru memiliki kemampuan menerapkan prinsip-

prinsip, metode, media dan strategi mengajar yang dilakukannya. Dengan kata lain

guru diharapakan memiliki kemampuan class management (mengolah kelas) dengan

baik.

Selain kualitas guru, dukungan kebijakan dan suasana sekolah yang kondusif

merupakan faktor utama yang sangat diperlukan demi menunjang proses belajar

mengajar. Dukungan ini mencangkup kerja sama antarguru, kewibawaan pemimpin

sekolah atau kepala sekolah serta kesedian sarana-prasarana pembelajaran yang

memadai. Sebab harus diakui guru tidak memiliki daya mendidik yang signifikan bila

tidak ditunjang oleh peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu dam kerja

guru.

Selain, itu, faktor yang menjadi hambatan upaya meningktakan mutu

pendidikan adalah lemahnya pemahaman mengenai konsepsi manajemen dalam

mengelolah seluruh sumber daya dan kompenonen pendidikan secara efektif dan

efisien. Kondisi ini dibarengi dengan kebijakan otonomi yang luas kepada sekolah

untuk secara mandiri dan profesional dalam mengelolah segala aset dan sumber daya

yang dimilikinya berdasaarkan kerangka system dan pencapaian tujuan pendidikan

Nasional.

Sebagian sekolah, belum mampuh menyelenggarakan secara utuh konsepsi

otonomi sekolah sebagai mana mestinya, baik dari segi teknis pelaksanaanya maupun

kemampuan dalm melaksanakannya, terutama kepala sekolah sebagai pemimpin dan

pemegang kewenangan. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya antara lain

minimnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki sekolah, sumber dan alokasi

anggaran pendidikan yang belum memadai serta berbagai problem internal sekolah

lainnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya indikasi penyimpangan atau
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penyelewengan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau komponen-komponen

pendidik lain, yang secara konvensional menggunakan kewenangan tersebut demi

kepentingan pribadi.

Manajemen strategik dalam lembaga pendidikan menjadi sorotan tajam bagi

kepala sekolah, sikap, gerak-gerik  dan tabiat seorang pemimpin dalam menjalani

tugas menjadi panutan utama terhadap bawahannya. Kepala sekolah selaku manajer

dalm lembaga pendidikan harus menjaga amanah dengan baik.

Dalam lembga pendidikan manajemen strategik kepala sekolah merupakan

slah satu faktor yang sangat mendasar dalam memajukan sekolah kearah yang lebih

baik. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kerja sama dan hubungan harmonisasi

dengan guru, sehingga diharapkan sekolah dapat menjalankan fungsinya secara lebih

baik. Untuk itulah kepala sekolah dan guru dituntut memiliki potensi dan eksistensi

dalam menegelolah pendidikan dengan meningkatkan kinerja guru secara optimal.

Kepala sekolah terutama dalam upaya peningkatan kinerja guru. Seyogyanya

dilaksanakn sesuai konsepsi manajemen yang ideal sebagai acuan dalam membentuk

sumber daya dan kinerja pendidik (guru)menjadi lebih berdaya. Proses-proses

manajemen tersebut kendaknya berorientasi pada tujuan pendidikan yang ingi dicapai

terutama dalam meningkatkan kualitas sekolah secarav khusus. Sehubungan dengan

itu, pengkajian mengenai peningkatan kinerja guru merupakan wacana yang sangat

menarik dika dihubungkan dengan kepemimpinan makanajerial kepala sekolah.

Selanjutnya dikatakan oleh Supriono S bahwa :

Kepala sekolah sebagai manajer sekaligus sebagai leader turut menentukan

peningkatan pemebelajaran dan juga sebagai motivator maka kepala sekolah

dapat memberikan motivasi-motivasi tertentu kepada guru dalam meningkatan

pembelajaran berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan2

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yaitu pada tanggal 04/01/2016, (7.30-

12.00). di SMPN 2 Kulisusu, kewenangan otonomi sekolah diberikan sudah optimal

dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan kepala sekolah relatif cukuo baik

dalam menerapkannya sehingga kemampuan manajerial kepala sekolah yang

mempengaruhi tingkat kinerja guru-guru serta meminimalisir terjadinya pelanggaran-

pelanggaran terhadap kode etik seorang guru cukup oprimal teraalisasi dengan  baik.

2Supriono, manajemen Berbasis sekolah,(Jawa Timur:SIC,200),h.35
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Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi, khsusunya SMP N 2 Kulisusu,

Kabupaten Buton Utara telah menyelanggarkan sebagian konsepsi otonomi aekolah

sebagai mana mestinya, baik dari segi teknis pelaksanaanya, terutama kepala sekolah

sebagai pemimpin dan pemegang kewenganangan dalam meningkatakan

kinerja/prestasi guru SMP N 2 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Sehingga penulis

sangat tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang Manajemen Strategik

Meningkatakan Kinerja Guru (Studi di SMP N 2 Kulisusu)Kabupaten Buton Utara

Sulawesi Tenggara.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan yang

menjadi fokus penelitian ini adalah Manjemen Strategik Kepala Sekolah dalam

meningkatakan kinerja guru di SMP Negeri 2 Kulisusu Kabuoaten Buton Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Strategik Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Kulisusu

Kabupaten Buton Utara?

2. Bagaimana Kierja Guru di SMPN Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

3. Bagaimana Manajemen Strategik Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja

guru di SMP Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

D. Tujuan Dan Manfaaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen Strategik Kepala sekolah di SMP Negeri 2

Kulisusu

2. Untuk menegetahui kinerja guru di SMP Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton

Utara

3. Untuk mengetahui Manajemen Strategik Kepala sekolah dalam

meningkatakan kinerja guru di SMP Negeri 2 Kulisusu
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b. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan

tentang manajemen strategic kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pemahaman dari obyek yang

ditelitiguna penyempurnaan dan bekal di masa yang akan datang.

b. Bagi pihak sekolah

Sebagai informasi awal dalam upaya pembenahan manajemen strategic

kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru

c. Bagi pihak Kampus

Sebagai referensi keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan

d. Bagi rekan mahasiswa

Sebagai informasi awal dan referensi bkeilmuan bagi mahasiswa yang

berkeinginan melakukan penelitian lanjutan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghhindari kesalahpahaman dalam memaknai maksud penelitian ini

maka penuis mengemukakan defisi operasional dari penelitian sebagai berikut :

1. Manajemen strategic kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang di buat oleh kepala sekolah

dalam meningkatakan kinerja guru di SMP N 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Sulawesi Tenggara

2. Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi/hasil kerja guru

dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pembimbing dan pengajar di sekolah

yang di ukur berdasarkan indicator antara lain daam merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengefaluasi hasil pembelajaran yang

dilakukannya


